Regulamin konkursu Porcelanowa Choinka

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest właściciel strony w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/idkielce/
Instytut Dizajnu w Kielcach
Wzgórze Zamkowe
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
NIP 9591932584
REGON 260482115
Kontakt: info@idkielce.pl

2. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają konto na
portalu Facebook.
3. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Organizatora: http://www.idkielce.pl/
4. Zadanie konkursowe polega na zamieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na
zadanie: napisz hasło, czy zabawne powiedzenie, które na pewno usłyszysz podczas
przygotowań do Świąt, czy przy rodzinnym stole.

II. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpocznie się w dniu 01.12.2020 o godz. 10.00 i zakończy się w dn. 11.12.2020 o
godz. 10.00.
14.12.2020 - finał konkursu na hasła, najlepsze 3 zostaną wyróżnione nagrodami porcelanowymi talerzami do korzystania przy świątecznym stole
18.12.2020 - wybrane hasła będzie można zobaczyć wyeksponowane na Porcelanowej
Choince - konstrukcji, która stanie w mieście

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba posiadać konto na portalu Facebook. Zadanie

konkursowe polega na zamieszczeniu haseł powtarzanych przy rodzinnym stole, zabawnych
powiedzeń związanych ze Świętami. Odpowiedź na zadany temat powinna znaleźć się pod
postem konkursowym.

2. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku dwóch
komentarzy dodanych przez tą samą osobę, pod uwagę będzie brany tylko ten zamieszczony w
pierwszej kolejności. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową,
uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian (edytować odpowiedzi)

3. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są trzy porcelanowe talerze, kóre zostaną ozdobione hasłami, kóre
wygrały konkurs.
2. Kryterium oceny zadania konkursowego: Nagrodę w postaci trzech talerzy przygotowanych w
Instytucie Dizajnu wygrywają trzy osoby, których odpowiedzi zostaną wybrane przez jury w dniu
11.12.2020, do godz. 10.00.
3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego komentarza.
4. O sposobie odbioru osobistego nagrody Laureat zostanie powiadomiony w wiadomości
prywatnej na Facebooku za pośrednictwem profilu Instytutu Dizajnu.
4. Odbiór nagrody będzie możliwy tylko w siedzibie Organizatora.
5. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

V. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny, oznacza
zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, wspierany, administrowany ani finansowany
przez portal Facebook.

VI. Polityka prywatności
1. Imię i nazwisko zwycięzców będzie widoczne w publicznej wiadomości na stronie Facebooka
Instytutu Dizajnu w Kielcach. Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu pozyskane przez
Organizatora Konkursu w trakcie jego trwania będą wykorzystywane wyłącznie do informowania
zwycięzcy o wygranej. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane dotyczące jego uczestników
zostaną usunięte.

Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika (imienia i nazwiska, adresu, telefonu i adresu
email) zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
a) Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator Konkursu: Wzgórze
Zamkowe ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
b) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do Konkursu.
c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania Uczestników o Konkursie i jego postępach, a
także w celu przygotowania, ekspozycji i promocji wystawy pokonkursowej. d) Dane osobowe
będą przechowywane przez 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
został zrealizowany Konkurs.
e) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
f) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego
zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące
przepisy o ochronie danych osobowych.

g) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik Konkursu może
kontaktować bezpośrednio z Administratorem danych, mailowo pod adresem:
dominik.nowak@idkielce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

